
 عمليّات الكتيبة األمنية)العبوات الالصقة(

 جبهُة الّنصرة ألهِل الّشام

 من مجاهدي الّشام     

 في ساحاِت الجهاد    

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 منطقة دمشق وريفها      

 ما بعد:، أاحلمد هلل رّب العاملني العزيز املنتقم اجلبار، وصلى اهلل وسلم على نبّينا حممد املصطفى املختار، وعلى آله وأصحابه الكرام األبرار

كبرياً، ومل يوفِّروا يف طغياهنم كبرياً أو صغرياً، وأهلكوا احلرَث والّنسل، وكان من جر  هم املتواصلة مافعلوا يف ائمفلقد عىت نظام القمع الوحشي وكالبُه عتوا ً
 احُلولة وماحوََلا من قصٍف وقتٍل وذبٍح، ال يطيُقه بشٌر يف قلبه ذرُة رمحة.

 –يف جنوِد جبهِة الّنصرة، فلقد مّكَن اهللُ إلخوانكم يف جبهة النصرة  –حفظه اهلل  –واستجابًة للنفري العام الذي أطلقه الشيخ الفاتُح أبو حممد اجلوالين 
 يف دمشق وريفها بالعمليات األمنية التالية: –أعزها اهلل 

   م وقد 8108-5-82متَّ وضُع عبوة ناسفة يف سيارة عسكرية نوع ) الندروفر ( يف خمّيم فلسطني ومتَّ تفجريها يف منطقة السيدة زينب وذلك بتاريخ
 قتل فيها ثالثة من عونة النظام القمعي، وهلل احلمد.

  م.8108-5-01متَّ قتل ضابٍط برتية عميد، من خالل تفجري سيارته نوع ) شام( يف امتداد شارع الثالثني يف مساء 

 ،ي اليت وه متَّ قتل ضابٍط برتبة عميد أيضاً، وذلك بوضِع عبوة الصقٍة على سيارته وهي من نوع ) بيجو ( حديثة، ومت تفجريها عى املتحلق اجلنويب
 أعلنْت عنها قناة الدنيا الكاذبة، وقد ادَّعت كذباً وزوراً أنَّ العملية حدثت يف هنر عيشة، سوق عاصم.

  : 8108-6-4استهداف سيارة جيش بعبوة الصقة يف منطقة مساكن برزة ومت قتل من فيها. 

  :8108-6-4استهداف سيارة شرطة بعبوة الصقة يف منطقة مساكن برزة وكانت احلصيلة بني قتلى وجرحى 

 :8108-6-6استهداف سيارة جيش يف منطقة حجرية بعبوة الصقة ومت قتل من فيها بفضل اهلل 

 :8108-6-5استهداف سيارة جيش ثانية يف منطقة حجرية بعبوة الصقة وكانت النتيجة بني قتلى وجرحى 

 :8108-5-4استهداف سيارة جيش يف خميم الريموك بعبوة الصقة ومت قتل من فيها 

 :8108-5-4استهداف سيارة جيش ثانية يف خميم الريموك بعبوة الصقة وكانت النتيجة بني قتلى وجرحى 

 واهلل غالب على أمره ولكنَّ أكثر الناس اليعلمون                                                  

 جبهة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام

 في ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمي 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 31البيان رقم:

 1131-6-31التاريخ:


